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SZANOWNI RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

 

W tym tygodniu kilka zadań z ćwiczeń nr 1, dlatego rozwiązania zadań pokazujcie proszę na 

ekranie komputera czy tabletu. Chętni mogą wydrukować strony i rozwiązywać zadania 

ołówkiem. Będziemy poznawać kolejne litery i również trochę pisać, przygotujcie więc 

proszę zeszyty w trzy linie. Jestem pewna, że bardzo dobrze sobie poradzicie! 

 

Przypominam, że zadania nie są obowiązkowe. Miłego tygodnia!  
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SZKOLNIACY – NAUCZANIE ZDALNE 

(5.04 - 9.04.2021 r.) 

 

Tematyka kompleksowa: Pobaw się ze mną 

 

Poniedziałek: Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych – dzień wolny od zadań  

 

Wtorek: Pola i ptak 

1. Zabawa ruchowa „Sztorm na morzu” – dziecko stoi na środku pokoju zwrócone w 

jednym kierunku. Rodzic podaje wcześniej ustalone hasła, na które dziecko 

odpowiednio reaguje, np.: 

 Lewa burta! – biegnie na lewą stronę pokoju, 

 Prawa burta! – biegnie na prawą stronę pokoju, 

 Rufa! – biegnie na koniec pokoju, 

 Dziób! – biegnie do przodu, 

 Pokład! – stoi nieruchomo w miejscu. 

Zabawa powinna być prowadzona w szybkim tempie.  

2. Zabawa słowna „Zapamiętywanka” – do tej zabawy zaprośmy wszystkich 

domowników, im więcej osób będzie, tym lepiej. Siedzimy w kole. Jedna osoba mówi 

wyraz zaczynający się określoną głoską, np. p. Następna osoba powtarza ten wyraz i 

wypowiada inny, też na tę głoskę. Kolejna osoba powtarza podane wyrazy i 

dopowiada jeszcze jeden, np.: 

 Pierwsza osoba: półka, 

 Druga osoba: półka, pestka, 

 Trzecia osoba: półka, pestka, pudełko itd. 

Jeśli nie ma wielu uczestników zabawy, można ustalić ilość rund w zabawie, np. dwie rundy 

(mówi pierwsza osoba, druga, trzecia, znów pierwsza, druga, trzecia). Poziom trudności 

ustalacie sami. Następnie zmieńcie głoskę  

3. Dziś jest Światowy Dzień Sportu – powiedz, jakie korzyści niesie ze sobą uprawianie 

sportu? Jaki sport Ty lubisz najbardziej?  

Pamiętaj, że nawet będąc w domu można się poruszać. Spróbuj proszę wykonać te 

ćwiczenia: https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&t=12s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&t=12s
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4. Wysłuchanie wierszyka: 

 

5. Odszukiwanie rysunków na powyższym obrazku, w których nazwach słychać głoskę p 

– pokaż palcem. Jakie znasz jeszcze wyrazy na tę głoskę? Podaj przykłady. 

 

6. Prezentacja litery p, P – wielkiej i małej, drukowanej i pisanej. Z czym kojarzy Ci się 

kształt tej litery? 

 

p P 
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p P 
 

7. Narysuj literę pisaną małą i wielką w powietrzu, na podłodze i na plecach rodzica. 

 

8. Prezentacja obrazków i podpisów do obrazków: ptak i Pola. Podzielcie wyrazy na 

sylaby i na głoski. Wyróżnijcie samogłoski i spółgłoski. Pamiętacie, jakimi kolorami 

je oznaczamy?  

 

 
 

Pamiętajcie o zasadzie, gdy dzielimy wyrazy na sylaby lub na głoski: 

Podział na sylaby Podział na głoski 

 
 

- wyklaskujemy 

 
 

 
 

- wyliczamy na palcach 
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9. Zabawa ruchowa „W jakim słowie ukryło się p?”: dziecko porusza się w rytm 

dowolnej muzyki. Na pauzę w muzyce (zatrzymujemy ją na chwilę) dziecko 

zatrzymuje się, a my pokazujemy dziecku obrazek – jego zadaniem jest nazwanie 

tego, co przedstawia i określenie, czy w jego nazwie występuje głoska p. 

 

 Jeśli głoska p występuje w nazwie obrazka, dziecko podnosi ręce do góry. 

 Jeśli głoska p nie występuje w jego nazwie, dziecko kuca i dotyka rękoma 

podłogi. 

Przykładowe obrazki: 
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10. „Napisz” palcem na ekranie komputera/tabletu wzory , litery i sylaby po śladzie. 
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11.  Napisz małą literę p i wielką literę P w zeszycie w trzy linie – jedna pod drugą 

(pierwsze litery zapisuje rodzic jako wzór). Zwróć uwagę na kolejność pisania 

poszczególnych elementów liter. 

 

 
 

 

 

12. Wykonanie ćwiczeń: 

 Ćwiczenie 1: Pokaż obrazki, w których nazwach słyszysz głoskę p. Podziel te 

wyrazy na sylaby i głoski. Pokaż kwadrat, który odpowiada głosce p. 

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj wyrazy. Pokaż palcem takie same wyrazy. 
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Środa:  Jak się bawić? 

1. Zabawa słowna „Krąg skojarzeń”: siadamy w kole. Pierwsza osoba wymyśla wyraz, a 

kolejna podaje do niego skojarzenie. Jeśli w zabawie bierze udział mała liczba osób, 

może ona trwać 2-3 rudny lub więcej, np.: 

 Pierwsza osoba: tort, druga: świeczki, trzecia: urodziny, czwarta: prezenty…. 

 

2. Pogadanka „Nasze ulubione zabawy”: rodzic opowiada o swojej ulubionej zabawie z 

dzieciństwa. Następnie pyta dziecko, jak i w co najbardziej lubi się bawić. Dziecko 

swobodnie się wypowiada. 

 

3. Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Baw się z nami!”. 

 
 

4. Rozmowa na temat treści wiersza: 

 Jak myślisz, co jest najważniejszego w zabawie? 

 Czy lepiej jest bawić się samemu czy z przyjaciółmi? Dlaczego? 

 Jakie zabawy zostały opisane w wierszu? 

 Czy pojawiły się w nim zabawki? 

 Jakie przedmioty zostały wykorzystane do zabawy? 

 

5. Zabawa „W co się bawić?”: wymyślenie zabawy z wykorzystaniem przedmiotów (np.: 

koc, gazeta, krzesełka, miś, skakanka, poduszka) lub bez. Dziecko wraz z rodzicem 

(lub rodzeństwem) naradzają się i opracowują jedną wspólną zabawę. 
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6. Wysłuchanie wierszyka: 

 

7. Odszukiwanie rysunków na powyższym obrazku, w których nazwach słychać głoskę o 

– pokaż palcem. Jakie znasz jeszcze wyrazy na tę głoskę? Podaj przykłady. 

 

8. Prezentacja litery o, O – wielkiej i małej, drukowanej i pisanej. Z czym kojarzy Ci się 

kształt tej litery? 

 

o O 
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o O 
 

9. Narysuj literę pisaną małą i wielką w powietrzu, na podłodze i na plecach rodzica. 

 

10. Prezentacja obrazków i podpisów do obrazków: osa i Olek. Podzielcie wyrazy na 

sylaby i na głoski. Wyróżnijcie samogłoski i spółgłoski.  

 

 
 

11. Zabawa ruchowa „Piłka i piłeczka”. Potrzebne będą 2 karteczki z zapisaną małą i 

wielką literą o, O. Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Na pauzę w muzyce 

dziecko zatrzymuje się, a my pokazujemy dziecku karteczkę. 

 

 Jeśli pokazujemy wielką literę O, dziecko skacze wysoko. 

 Jeśli pokazujemy małą literę o, skacze delikatnie, nisko. 
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12. „Napisz” palcem na ekranie komputera/tabletu wzory i litery po śladzie. 

 

13.  Napisz małą literę o i wielką literę O w zeszycie w trzy linie – jedna pod drugą 

(pierwsze litery zapisuje rodzic jako wzór). Zwróć uwagę na kierunek pisania litery. 
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14. Wykonanie ćwiczeń: 

 Ćwiczenie 1: Pokaż obrazki, w których nazwach słyszysz głoskę o. Podziel te 

wyrazy na sylaby i głoski. Pokaż kwadrat, który odpowiada głosce o. 

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj wyrazy. Pokaż palcem litery o, O w tych wyrazach. 
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Czwartek: Irena i irys 

1. Zabawa ruchowa „Tor przeszkód”: wyznaczcie wspólnie tor przeszkód, który dziecko 

pokona z przedmiotów, które znajdują się w domu, np. wskakiwanie na poduszki/ 

koce, przechodzenie pod krzesłem, rzucanie piłki do pudełka/kosza na pranie, 

omijanie butelek. 

Przykładowe inspiracje: 
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2. Zabawa słowna „Nasza historyjka”: Rodzic zaczyna opowieść na dowolny temat, np. 

W drewnianym domu, w środku lasu, mieszkał sobie wraz ze swoją właścicielką 

Basią, pies o imieniu Kajtek.  

Następnie kolejna osoba ją kontynuuje. Każdy mówi tylko jedno zdanie. 

 

3. Wykonanie ćwiczenia 2. Przyjrzyj się trzem historyjkom obrazkowym. Wymyśl 

zakończenie każdej z nich i opowiedz. 
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4. Wymyśl własną historyjkę. Narysuj ją na kartce. 
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5. Wysłuchanie wierszyka: 

 

6. Odszukiwanie rysunków na powyższym obrazku, w których nazwach słychać głoskę i 

– pokaż palcem. Jakie znasz jeszcze wyrazy na tę głoskę? Podaj przykłady. 

 

7. Prezentacja litery i, I – wielkiej i małej, drukowanej i pisanej. Z czym kojarzy Ci się 

kształt tej litery? 

 

i I 
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i I 
 

8. Narysuj literę pisaną małą i wielką w powietrzu, na podłodze i na plecach rodzica. 

 

9. Prezentacja obrazków i podpisów do obrazków: irys i Irena. Podzielcie wyrazy na 

sylaby i na głoski. Wyróżnijcie samogłoski i spółgłoski.  

 

 
 

10. Zabawa ruchowa „Igła z nitką?”: do zabawy zaproście jak największą liczbę osób. 

Rodzic przyjmuje rolę igły i spaceruje po pokoju. Pozostali uczestnicy zabawy 

poruszają się w rytm dowolnej muzyki. Na głośny sygnał podają sobie ręce i dołącza 

rodzic-igła. Potem igłą zostaje dziecko. 
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11. „Napisz” palcem na ekranie komputera/tabletu wzory i  litery po śladzie. 

 

12.  Napisz małą literę i oraz wielką literę I w zeszycie w trzy linie – jedna pod drugą 

(pierwsze litery zapisuje rodzic jako wzór). Zwróć uwagę na kierunek pisania liter. 
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13. Wykonanie ćwiczeń: 

 Ćwiczenie 1: Pokaż obrazki, w których nazwach słyszysz głoskę i. Podziel te 

wyrazy na sylaby i głoski. Pokaż kwadrat, który odpowiada głosce i. 

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst wyrazowo-obrazkowy. 
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Piątek: Ula i ul 

1. Zabawa „Kto to mówi (śpiewa)?”: dziecko zamyka oczy i odwraca się tyłem do 

pozostałych uczestników zabawy. Następnie wybrana osoba mówi lub śpiewa, np. 

Dzień dobry, dzisiaj jest piątek, życzę wam miłego dnia… Zadaniem dziecka, jest 

podanie imienia osoby, która się odezwała. 

 

2. Zabawa „Zwijamy wełnę”: rodzic przymocowuje wełnę do rolki po ręczniku 

kuchennym lub po papierze toaletowym (długość należy dostosować do możliwości 

dziecka). Zadanie polega na nawinięciu wełny na rolkę w jak najkrótszym czasie. 

Możecie przygotować dwa zestawy: jeden dla rodzica, drugi dla dziecka i ścigać się, 

kto szybciej zwinie wełnę.  

 

3. Zabawa pantomimiczna „Zgadnij, co robię”: dziecko naśladuje za pomocą ruchu 

dowolną czynność. Pozostali uczestnicy zabawy odgadują. 

 

4. Poćwicz trochę!     https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU  

 

5. Wysłuchanie wierszyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU
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6. Odszukiwanie rysunków na powyższym obrazku, w których nazwach słychać głoskę u 

– pokaż palcem. Jakie znasz jeszcze wyrazy na tę głoskę? Podaj przykłady. 

 

7. Prezentacja litery u, U – wielkiej i małej, drukowanej i pisanej. Z czym kojarzy Ci się 

kształt tej litery? 

 

u U 
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u U 
 

8. Narysuj literę pisaną małą i wielką w powietrzu, na podłodze i na plecach rodzica. 

 

9. Prezentacja obrazków i podpisów do obrazków: ul i Ula. Podzielcie wyrazy na sylaby 

i na głoski. Wyróżnijcie samogłoski i spółgłoski.  

 

 
 

10. Zabawa ruchowa „Tropiciele głoski u”: dziecko maszeruje w rytm dowolnej muzyki. 

Na pauzę w muzyce rodzic wypowiada różne wyrazy.  

 

 Jeśli  rodzic powie słowo, w którym słychać głoskę u – dziecko kuca. 

 Jeśli  rodzic powie słowo, w którym nie słychać głoski u – dziecko stoi. 

Przykładowe wyrazy: 

 z głoską u: buty, muszla, Europa, kubek, ucho, lustro, usta, restauracja, klucze, 

muzyka, kurtka, tulipan 

  bez głoski u: makaron, pasek, antylopa, świeczka, pilot, szklanka, wazon, książka, 

plecak, krzesło, drzewo, jajko 
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11. „Napisz” palcem na ekranie komputera/tabletu wzory i  litery po śladzie. 
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12.  Napisz małą literę u oraz wielką literę U w zeszycie w trzy linie – jedna pod drugą 

(pierwsze litery zapisuje rodzic jako wzór). Zwróć uwagę na kierunek pisania liter. 

 
 

13. Wykonanie ćwiczeń: 

 Ćwiczenie 1: Pokaż obrazki, w których nazwach słyszysz głoskę u. Podziel te 

wyrazy na sylaby i głoski. Pokaż kwadrat, który odpowiada głosce u. 

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj teksty w dymkach. Opowiedz, co widzisz na obrazku. 
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To już koniec zadań na ten tydzień. Świetnie Ci poszło, brawo!!!  

 

 

 

 


